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Regulamin Rzecznika Praw Ucznia 

przy  

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu 

 

1.  W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu działa nauczyciel pełniący funkcję Rzecznika 

Praw Ucznia. 

 

2. Rzecznika Praw Ucznia powołuje Dyrektor Szkoły na wniosek Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 

 

3. Rzecznikiem Praw Ucznia może być nauczyciel zatrudniony w ZSP Nr 1 w Zamościu na minimum  

2/3 etatu. 

 

4. Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest przez Parlament Uczniowski spośród Opiekunów SU  

w wyborach: 

a) tajnych  

b) równych 

c) powszechnych  

d) bezpośrednich  

 

5. Dyrektor Szkoły może odwołać Rzecznika Praw Ucznia: 

 na wniosek zainteresowanego; 

 na wniosek Zarządu Samorządu Uczniowskiego; 

 na wniosek Rady Pedagogicznej; 

 na wniosek Rady Rodziców. 

 

6. W przypadku rezygnacji / odwołania Rzecznika Praw Ucznia, przeprowadzane są dodatkowe wybory 

w terminie ustalonym przez Zarząd SU. 

 

7. Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie Statutu Szkoły, regulaminów Szkoły, Konwencji Praw 

Dziecka oraz ustawy Prawo oświatowe.  

 

8.  Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do: 

 swobodnego działania w ramach obowiązującego prawa i trybu postępowania; 

 wnioskowania do organu uchwalającego Statut ZSP Nr 1 w Zamościu o wprowadzenie zmian 

zgodnych z prawami ucznia oraz o wprowadzenie zapisu chroniącego prawa ucznia; 

 zapoznania się z opinią wszystkich stron konfliktu; 
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 zasięgania opinii wychowawcy, Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Pedagogicznej na 

temat ucznia; 

 podejmowania mediacji ze stronami sporu; 

 zwrócenia się o pomoc do Dyrektora Szkoły; 

 odstąpienia od podjęcia interwencji.  

 

9. Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy: 

 znajomość Statutu Szkoły, Ustawy Prawo oświatowe oraz Konwencji Praw Dziecka; 

 reprezentowanie interesów uczniów na zebraniach Rady Pedagogicznej; 

 pomoc w rozstrzyganiu konfliktów pomiędzy: 

 uczniami 

 uczniami i pracownikami szkoły 

 pełnienie funkcji doradczej dla uczniów w sprawach związanych z prawami ucznia; 

 współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia; 

 ścisła współpraca z Dyrekcją Szkoły oraz pedagogiem / psychologiem szkolnym w sprawach 

związanych z przestrzeganiem praw ucznia; 

 interweniowanie w przypadkach naruszania praw ucznia; 

 składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdań ze swojej działalności na koniec każdego semestru. 

 

10. Rzecznik Praw Ucznia podejmuje działania na wniosek zgłoszony osobiście przez ucznia lub uczniów, 

rodzica, opiekuna prawnego lub wychowawcy w przypadkach:  

 gdy nastąpiło rażące naruszenie praw ucznia; 

 powtarzającego się naruszania praw ucznia, gdy wcześniejsze interwencje wychowawcy nie odniosły 

skutku. 

 

11. O podjęciu działań podjętych w przypadkach wymienionych w punkcie 10, Rzecznik Praw    

      Ucznia informuje niezwłocznie Dyrektora Szkoły. 

 

12. Tryb postępowania Rzecznika Praw Ucznia w kwestiach spornych „uczeń – uczeń”: 

1) zapoznanie się z opinią wszystkich stron konfliktu; 

2) podjęcie rozmów we współpracy z wychowawcą / wychowawcami ze stronami konfliktu w celu 

rozstrzygnięcia konfliktu; 

3) podjęcie rozmów we współpracy z wychowawcą / wychowawcami ze stronami konfliktu w celu 

rozstrzygnięcia konfliktu; 

4) w przypadku bezskutecznych mediacji skierowanie sprawy do pedagoga / psychologa Szkolnego 

oraz / lub zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej. 
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13. Tryb postępowania w kwestiach spornych „uczeń – nauczyciel / pracownik Szkoły”: 

1) zapoznanie się z opinią wszystkich stron konfliktu; 

2) podjęcie rozmów ze stronami celem rozstrzygnięcia konfliktu; 

3) w przypadku nierozstrzygnięci konfliktu zwrócenie się o pomoc do Dyrektora Szkoły i / lub Rady 

Pedagogicznej.  

14. Rzecznik Praw Ucznia ma obowiązek informowania wszystkich stron konfliktu o podjętych 

działaniach. 

 

15. Rzecznik Praw Ucznia sporządza dokumentację dotyczącą konfliktu, zapoznaje z nią zainteresowane 

strony, które ten fakt potwierdzają własnoręcznym podpisem. Każda ze stron po zapoznaniu się  

z przedmiotową dokumentacją może wnieść pisemne zastrzeżenia dotyczące swojego stanowiska w danej 

sprawie, bądź też zapisów zawartych w dokumentacji. Odpis swoich zastrzeżeń przekazuje Dyrektorowi 

Szkoły. 

 

16. Jeżeli interwencje i mediacje Rzecznika Praw Ucznia w określonym przypadku naruszania praw ucznia 

nie przynoszą efektu, Rzecznik zgłasza ten fakt Dyrektorowi Szkoły.  

 

17. Informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią    

      tajemnicę służbową.  

 


